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Ryttarmeddelande 

Nordhallands Ridklubb hälsar dig och din häst VÄLKOMNA 
till vår Lokal/Regionala hopptävling den 13:e April 2014 

Vi vill vara uppdaterade, så anmäl snarast dina ändringar! 

via e-post till tavling@nhrk.se  
Tidsprogram   
SÖNDAG kl 09.00 
därefter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veterinär   
 

Klass 1: 100 cm  
Klass 2: 110 cm 
Klass 3: 120 cm 
Klass 4: 130 cm 
 

A1:a 
Två faser A:0/A:0 
Två faser A:0/A:0 

A:0 
 

 
 
 
 

Premier i klass 4 halveras vid mindre starter än 50. 
OBS kontrollera ditt TDB konto så att dina klasser är betalda, DU är inte 
automatiskt struken för att det fattas pengar. 
Anmält ekipage anses som startanmält. Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 
2014-04-01 Kl:18:00 utan att avgift erläggs. Ekipage som ej avanmält till klass 
och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass samt ev. 
faktureringsavgift på 50 kr 
Domare, överdomare, antalet starter finns på Equipe. 
 
Alla hästar i klass 3 och 4 skall veterinär besiktigas innan start 
Veterinär finns från kl 13,30–tills tävlingen är slut. 
Veterinär avgift 100 kr/häst betalas kontant i sekretariatet. Tar inte betalkort 
utan endast kontanter 
 

Sekretariatet Vi har öppnar klockan 08.00 på söndag. 
Besök sekretariatet innan du lastar ut.  
Där du visar vaccinationsintyg och betala din veterinäravgift kontant. 

  
Servering Finns i vår Cafeteria med dagens lunch, smörgåsar, m.m. vi har även 

vegetariska samt gluten fia alternativ fråga bara personalen. 
  
Frågor Sekretariatet under Tävlingsdagen: 

Tävlingsledare: 
 

0706-66 54 76  
Camilla Billö 
 

Vägbeskrivning Från E6 tag avfart Nr 60, KUNGSBACKA, SÄRÖ, väg 158. 
Ta till höger mot SÄRÖ 
Kör ca 2,5km, sväng vänster mot LERKIL VALLDA. 
Kör ytterligare 5,6km, sväng höger mot LERKIL. 
Följ skyltarna IDROTTSPLATS och RIDHUS. 
 

PS. När du kör hem från tävlingen är det viktigt att du håller höger i första 
korsningen. Du kör över två vägbulor och kommer fram till en större väg. Här 
svänger du vänster. Vid nästa korsning svänger du vänster igen. Du är nu på 
den väg som du kom till NHRK på. Vi måste respektera detta då vägen fram till 
ridhuset är smal och det är många transporter som skall passera. DS. 

 
  

http://www.nhrk.se/
mailto:tavling@nhrk.se
http://online.equipe.com/en/competitions/8998


 

Nordhallands Ridklubb 

Nordhallands Ridklubb 
www.nhrk.se  

 
 
 
 
 
 
Försäkring 
 
 
Säkerhet 

 
 
 
 
 
 
Anhöriga och medhjälpare som inte är medlemmar i NHRK är försäkrade 
genom en allmän försäkring som Hallands Ridsportdistrikt har tecknat.  
 
Vi vill att samtliga som besöker oss på NHRK tänker på säkerheten både vad det 
gäller hästar, ryttare, publik och funktionärer samt respekterar avspärrningar. 
Se anläggningsskiss 

 
                                            
 
                                            Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till NHRKs tävlingsplats Ledet-Lerkil 
 
 
 Tävlingssektionen 

http://www.nhrk.se/
http://www3.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_112954/cf_69694/NHRK_aerea_08.pdf

